
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 02/10/2008
VERSLAG 

p/a Korte Pennincstraat 55, 2800 Mechelen
tel: 015/330.847
mail: tony_desmedt@hotmail.com

Voorzitter: Tony De Smedt
Secretaris: Luc Van Espen (verslaggever) & Lucienne Ost (penvoerder)
Penningmeester: Hugo Van der roost

Aanwezig:
Voorzitter, Verslaggever, Penvoerder, Penningmeester, Louis Huysmans, Michel 
Vanderauwera, Gilbert Saerens, Fernand Peeters & Agnes Baert, Rita Vanderwegen, Patrick 
Maertens, Joan Appels, Etienne Puttemans & Greta Rober, Paul Van Rompay, Marie-Louise 
Mertens, Chantal Van Dam, Stefan den Hartog, San Bogaerts (wijkmanager), Luc Van Den 
Broek (Lokale Politie, WOT)

Verontschuldigd:
Yvonne Beeckx; Luc Van Santfoort (wijkagent)

1 Algemene werking

1.1 Subidie-aanvraag
Moet voortaan reeds voor 01/10 ingediend worden.
Hugo heeft het nodige gedaan.

1.2 Website
o Op 27/09 werd de kaap van de 5.000 bezoekers genomen. Laatste tijd heeft website 20-tal 

bezoekers per dag. Het blijkt dat berichtjes die in de rand gepubliceerd worden (b.v. 
bericht over tijdrit van Eneco-tour), meer aantrek hebben dan de eigen berichtgeving.

o Vaste tekstjes over Buurtcomité en wijk Heihoek moeten nog vervolledigd worden. 
 Vrijwilligers gezocht om dit te doen

o Er waren totnogtoe 3 redacteurs (Stefan, Gilbert, Rita), en daar is sinds kort een vierde aan 
toegevoegd: Martine Cornelis.

o Stefan legt nu links met niet-commerciële verenigingen in de Heihoek: theater 
Korenmarkt, De Keeting, e.d.

o Eveneens zijn links gelegd naar de websites van andere BC’s
 Voor al deze thema’s is input van buurtbewoners meer dan welkom.



1.3 Samenwerking met andere BC’s:
Stefan pleit voor een meer structurele samenwerking met de andere BC’s uit Mechelen, ook 
voor de ludieke thema’s. Men zou op die manier elkaars actiedomeinen leren kennen, en hoe 
bepaalde thema’s met succes kunnen gerealiseerd worden.
 Een mogelijkheid van kennismaking zou erin kunnen bestaan om een volksspelen –
namiddag te organiseren (n.v.d.r. of deelnemen aan elkaars quizzen??)

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Opvolging na klachten n.a.v. ingebruikname tuin 
- N.a.v. het fietsgedrag van de bereden politie in de Karmelietentuin en van overlast van 

straatjongeren in Lange Heistraat komt de verantwoordelijke van het Wijkoverlastteam 
(WOT) een toelichting geven.

- Luc VDB is diensthoofd van “bikers”. Er zijn 12 agenten-te-fiets en 7 met honden.
- tel. nr. voor oproepen: 015/28.66.76
- Besproken punten:

o overlast in Lange Heistraat. Buurtbewoonster licht dit probleem verder toe : 
sluikstorten, drugsdealen, e.d.
 Best nummerplaat van drugskoeriers noteren en doorgeven aan politie.

o fietsgedrag van politie-agenten in Karmelietentuin
 In praktijk is het niet zo eenvoudig de agenten van hun fiets te halen, omdat ze dan 
hun fiets buiten moeten parkeren en omdat ze rijden op fietsen met klikpedalen 

o Wintersluiting tuin: liever om 18u dan om 22u
 San en Fons VD brengen hierover een punt op college.

o Meeste problemen in tuin doen zich voor op woe-NM en ’s avonds tussen 19 en 21 u
 Gelieve àlle problemen te melden, zodat bewijs- en argumentenlast voldoende 
groot is om het College van Burgemeester en Schepenen ervan te overtuigen dat er 
wat moet gebeuren.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
- Geen verder nieuws.

3 Voorbije activiteiten 

3.1 Bloemenverkoop ikv Kom op Tegen Kanker
- Is doorgegaan op vrijdag 19/09/08. 
- Groot succes, want dubbel zo veel plantjes (meer bepaald 160st.) verkocht als 

oorspronkelijk voorzien. Opbrengst was navenant: 800 €.

4 Geplande activiteiten 

4.1 Verwelkoming nieuwe bewoners
I.k.v. “meer publiciteit voor het Buurtcomité” werd enige tijd geleden al een infobrochure 
opgesteld om nieuwe buurtbewoners info te verschaffen over de buurt en het Buurtcomité.



De bedoeling was dat de wijkagent deze zou uitdelen bij zijn huisbezoek aan nieuwe 
bewoners. 
 Nieuwe ideeën hieromtrent:

- Voorstel om deze brochures door vertegenwoordigers van het Buurtcomité zélf te 
laten uitdelen;

- Folders ter inzage leggen bij de plaatselijke middenstand. 
 Stefan heeft “op verloren moment” een flyer gemaakt en toont een voorbeeld aan de 
vergadering.

4.2 Kwis rond Expo 58 op 26 oktober
Op zondagmiddag 26 oktober organiseert Gilbert een kwis voor alle leden uit de buurt die 
hierin geïnteresseerd zijn. Tante Let zal eerst een verhaaltje vertellen rond Expo 58, waarin de 
antwoorden op de te stellen vragen verwerkt zitten. Daarna volgt de kwis (30 vragen). 
Iedereen mag een prijs kiezen uit een prijzentafel, in volgorde van behaalde punten. 
 Affiches en flyers zijn gedrukt, en al gedeeltelijk verspreid.
 Lucienne stuurt (pers)bericht naar Streekkrant en Passe-Partout
.Vrijwilligers om dit alles in goede banen te leiden: OK
 Oproep om massaal, en per team in te schrijven uiterlijk 20/10/08. Inschrijvingsprijs = 
3,00 €, inclusief 1 consumptie.

4.3 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen op 06/11/08
Schepen Greet Geypen zal op 6 november (om 18u!!, voorafgaand aan volgende vergadering) 
een rondwandeling doen met wie het geluk heeft om niet eerst nog van z’n werk te moeten 
komen en zich te pletter te moeten haasten om er te geraken.
Patrick Maertens heeft vorige vergadering een aantal knelpunten aangehaald inzake 
infrastructuur en verkeersafwikkeling in de buurt. Het gaat o.a. om:

- Sluikstort- en zwerfvuilproblematiek en hypocrisie van buurtbewoners die affiches 
“Stad om te Zoenen” voor het raam hangen, maar zelf niets opkuisen, of er zelfs nog 
zwerfvuil aan toevoegen.

- Algemeen gebrek aan parkeerplaatsen (door het uitdelen van meer 
bewonersparkeerkaarten dan er plaatsen zijn), en sluikparkeren op niet-voor-parkeren 
bestemde plaatsen (om Vinci -tolgeld te ontwijken). 

- Gevaarlijke verkeerssituatie aan kruispunt Nieuwe Kapucijnenstraat- Veluwestraat, 
dat niet geschikt is om auto’s in 2 tegengestelde richtingen toe te laten.
 Rijrichting omkeren zou een oplossing zijn. Zodoende zuigt men minder auto’s 
naar het stadscentrum, en zouden de afgrijselijke tetten op het gelijknamige plein 
eindelijk kunnen verdwijnen.

- Hoek Lange-Korte heistraat: veel spelende kinderen:
 Rijrichting omkeren zou een oplossing kunnen zijn

- Ganzendries: vuilbak staat midden op voetpad
- Kroonstraat : rijrichting omkeren: 

 Wanneer gebeurt dat? Omhelst toch slechts de omkering van 2 verkeersborden?
- Voetgangerslichten op kruising Korte Pennincstraat- Astridlaan: reactietijd na druk op 

knop verkorten tot normale termijn = max. 10 sec.
(n.v.d.r.: Lijkt intussen verbeterd te zijn, maar bij nader toezien toch nog niet  
helemaal in orde!)

- Gebrek aan respect voor afstand tussen geparkeerde auto’s en huisgevels.
- Putten en losliggende klinkers op diverse plaatsen in de wijk.



 Parkoers van de wandeling nog uit te stippelen
 Wie nog bijkomende punten aan te brengen heeft, maile die door naar 
luc_vanespen@hotmail.com

4.4 Dessertenbuffet door Karavaan op 23/11/08
 max 20 leden van het BC Heihoek kunnen deelnemen aan het dessertenbuffet à 7 € /pers.
 Meerdere vrijwilligers melden zich aan voor gereedzetten tafels en stoelen, tap, afwas e.d. 
in Den Deigem: OK

4.5 Kerstkransen 
Het initiatief, waarbij enkele buurtbewoners rond Kerstmis vorig jaar kerstkransen gemaakt 
hebben om die aan de voordeuren in de wijk te hangen, kon op veel bijval rekenen. Het 
Buurtcomité Heihoek zou dit initiatief dit jaar willen herhalen.
 Hugo heeft het idee gelanceerd om teksten op te hangen in bomen langs omtrek van de 
tuinmuur.
 Anderzijds zou er ook één of andere versiering moeten aangebracht worden in de wijk 
zelf. 
 Combinatie van bovengenoemde voorstellen: ophangen van de teksten achter de ramen 
van Heihoek-huizen (cfr. Brugge). Dit heeft als voordeel dat teksten niet kunnen gestolen of 
beschadigd worden.
 Rita is bereid hieromtrent enkele woensdagmiddagen te spenderen om met een werkgroep 
het idee verder uit te werken: Rita, Hugo, Lucienne (af en toe), Louis, Agnes, Martine
 Joan heeft leveranciers aangezocht die dgl linten kunnen bedrukken.
 Louis stelt voor om rondgang te organiseren rond Kerstmis, om prijzen uit te reiken voor 
de mooist versierde gevels.

5 Hip –Hip -Hoera!!!
We hebben in het Buurtcomité Heihoek hoe langer hoe meer creatieve geesten, die via allerlei 
werkgroepjes mooie, interessante, ludieke, lekkere, enz. ideeën uitwerken. Dank en proficiat 
aan o.a. Gilbert, Rita, Hugo, Stefan,…

Volgende vergadering: do 06/11/08 om 20u in Den 
Deigem

Met voorafgaande Mankementenwandeling met Greet Geypen. 
Afspraak om 18u aan Den Deigem

mailto:luc_vanespen@hotmail.com
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